TIL MEDARBEJDEREN

INDUSTRIOPERATØR

TAG FREMTIDENS
ERHVERVSUDDANNELSE I DAG
Industrioperatøruddannelsen er målrettet den
ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien.
Uddannelsen varer typisk 1½ år og veksler mellem
skoleundervisning og praktik i en virksomhed.

TIL MEDARBEJDEREN

BLIV
INDUSTRIOPERATØR
Ønsker du gode jobmuligheder i industrien? Og har
du lyst til at arbejde med robotter, computerstyrede
anlæg og produktion?
Så er uddannelsen til industrioperatør helt sikkert
noget for dig. Som industrioperatør bliver du en mere
fleksibel medarbejder. Du får en bred forståelse for
industriproduktion, og dine skole- og praktikforløb på
uddannelsen gør, at du kan bidrage med ny viden og
inspiration til virksomheden. Du vil også i højere grad
kunne udføre mange forskellige opgaver.

UDDANNELSEN TIL INDUSTRIOPERATØR
I løbet af uddannelsen får du undervisning i fx
•
produktudvikling
•
produktion og service
•
fejlfinding
•
reparation og vedligeholdelse
•
arbejdsorganisering
•
engelsk.

FREMTIDEN SER LYS UD FOR DE FAGLÆRTE
Mange virksomheder mangler i dag faglærte
medarbejdere, og om bare otte år kommer dansk
industri til at mangle mindst 24.000 faglærte. Der er
brug for fagfolk, der kan arbejde med avancerede,
elektroniske maskiner.

Undervisningen handler også om, hvordan man sikrer
en effektiv produktion. Her lærer du fx om
•
samarbejde der øger produktivitet
•
redskaber og systemer til planlægning
•
kvalitetsstyring
•
teamwork
•
forbedret udnyttelse af produktion og processer
(LEAN)
•
orden, sikkerhed, rengøring og sortering (5S)

Så hvis du uddanner dig, øger du dine muligheder for
et fast job nu og i fremtiden.

Undervisningen foregår blandt andet i projekter og
grupper.
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.
Det er en prøve i det, du har lært på skolen og i din
praktikvirksomhed. Når du har bestået prøven får du
et svendebrev som bevis på, at du har gennemført
uddannelsen og må kalde dig faglært.

UDDANNELSENS OPBYGNING
UDDANNELSENS OPBYGNING

Undervisningen er i høj grad projektorienteret og casebaseret, så problemstillinger anskues tværfagligt og
relateret til virkeligheden. Undervisningen har også
fokus på handlingsorienterede løsninger inden for fx
teamsamarbejde, kommunikation, kvalitet, arbejdsmiljø
og sikkerhed. En del af de praktiske opgaver afspejler
hverdagen i virksomheden.
Uddannelsen består af et grundforløb og et
hovedforløb.

GRUNDFORLØB

10 ugers intensiv undervisning fordelt over cirka 6
måneder.

HOVEDFORLØB

20 ugers undervisning fordelt over cirka 1 år.
På hovedforløbet opnår deltagerne en
helhedsforståelse for de gensidige
afhængigheder i virksomhedens
afdelinger og forretningsforståelse.

OBS

SUNDHED OG MOTION
ER EN NATURLIG DEL AF
UNDERVISNINGEN

BLIV FAGLÆRT PÅ REKORDTID!

Din uddannelse kan blive forkortet, hvis du har arbejdet
i industrien. Du kan også komme hurtigere igennem
uddannelsen, hvis du fx har afsluttet AMU-kurser. Se om
dine erfaringer, kan få dig hurtigere gennem uddannelsen
på faglært.dk.

FORDELE SOM VOKSENLÆRLING

•
•
•

ER DU FYLDT 25 ÅR

Hvis du er over 25 år, er det muligt at komme
i voksenlære som industrioperatør. En typisk
voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år,
der gennemfører en erhvervsuddannelse med skiftevis
skole- og praktikperioder. Kontakt din 3F-afdeling eller
dit lokale jobcenter, som kan fortælle dig, hvordan du
kommer i gang.

•
•
•
•

faglig identitet
garanti for mindsteløn for ikke-faglærte
under uddannelsen
job og en faglært uddannelse på samme
tid
gode muligheder for job i fremtiden
godt netværk på arbejdspladsen
kortere uddannelse hvis du har erfaring
du får papir på det, du kan.

GRUNDFORLØB

Grundlæggende
kompetencer inden for
industriel produktion
i reference til
hovedforløbet

Førstehjælp
og elementær
brandbekæmpelse

ErhvervsInformatik
Naturfag niveau F

Praktik og
praktikopgaver

HOVEDFORLØB

Industrielle anlæg
maskiner og vedligehold

Robotter,
produktionsformer,
driftsoptimering

Produktions-flow og
produktionsplanlægning
LEAN, løbende
forbedringer

Praktik og
praktikopgaver

HOVEDFORLØB

Procesoptimering, digitale
teknologier

Lager og logistik
Kundefokus og -service

Personlig udvikling,
selvledelse

Praktik og
praktikopgaver

HOVEDFORLØB

Engelsk niveau F
Brug af mekaniske og
elektriske måleværktøj

Sundhed og motion
er en naturlig del af
undervisningen

Kvalitetssikringsarbejde,
Standarder og Audit
Dokumentation

SVENDEPRØVE

TIL MEDARBEJDEREN
HVEM BESKÆFTIGER
INDUSTRIOPERATØRER?

I dag er der industrioperatører inden for blandt
andet medicinal- fødevare-, træ-, elektronik-,
proces-, plast, samt jern- og metalindustrien.
Virksomheder som fx Arla Foods, Vola, Coloplast,
Ib Andresen Industri og Haldor Topsøe har
industrioperatører i deres produktion.
Arbejdsløsheden blandt færdiguddannede
industrioperatører er meget lav.

FÅ PENGE MED TIL DIN NYE
ARBEJDSGIVER

•
•

Løntilskud under uddannelse - få penge med
på arbejde
Husk, når din virksomhed tilbyder dig en
uddannelsesaftale, følger der penge med.
Virksomheden får op til 45,00 kr. i tilskud i
timen. Kontakt din 3F-afdeling, hvis du vil vide
mere om reglerne.

ARBEJDSOPGAVER

Som industrioperatør vil dine arbejdsopgaver fx
være at
•
betjene og overvåge computerstyrede
produktionsanlæg
•
sikre at produktionen kører optimalt
•
planlægge produktionsopgaver i samarbejde
med kolleger
•
sikre den rette kvalitet i produktionen
•
fejlfinde og udføre mindre reparationer
•
overvåge energiforbrug og miljøbelastning.

FAKTA
JOBMULIGHEDER
99 procent af alle industrioperatører er i job.
VARIGHED
To år, men typisk kortere, hvis du har erfaring.
FORLØBET
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.
UNDERVISNINGSFORM
Vi underviser i hold.
EKSAMEN
Ja, både dig alene og sammen med dit hold.
ADGANGSKRAV
Ja

ER DU I TVIVL?
Hvis du synes, det er meget længe siden, du
senest gik i skole, eller hvis du har problemer
med at læse, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os
for mere info.

KONTAKT OS
TRADIUM
Thomas Kühl-Rasmussen
Uddannelsesvejleder og virksomhedskonsulent
E: tak@tradium.dk M: 25229771

LEARNMARK HORSENS
Jacob Bismuth
Uddannelsesleder
E: jabi@learnmark.dk M: 4212 7349

MERCANTEC
Christian Winther Knudsen
Uddannelseskonsulent & underviser
E: chwk@mercantec.dk T: 8950 3300

